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গভর্নর কুওম্বমা স্বাস্থ্ে বিভাগম্বক কাউবি স্বাস্থ্ে বিভাগম্বক বিঠি জাবর করার বর্ম্বদন ে বদম্ব়েম্বের্ 
যাম্বে এলাকাগুম্বলার একসাম্বে ফু্ল এিং COVID-19 পরীক্ষা করার পবরকল্পর্া োম্বক  

  
ফু্ল মেৌসুমের কথা আঁচ কমর গভর্নর অ্যানু্ড্র এে. কুওমো আজ স্বাস্থ্য বিভাগমক (Department of 
Health) কাউবি স্বাস্থ্য বিভাগগুবির কামে একটি বচঠি পাঠামর্ার বর্মদনশ বদম়েমের্ যামে 
এিাকাগুবিমে একই সামথ ফু্ল এিং COVID-19 পরীক্ষা করার জর্য পবরকল্পর্া প্রস্তুে থামক।  
  
বচঠিটির সমূ্পর্ন িােন া বর্মচ মদও়ো হি:  
  
বপ্র়ে কবেশর্ার/জর্স্বাস্থ্য পবরচািক:  
  
বর্উ ই়েকন  মেট বিপাটন মেি অ্ফ মহল্থ (New York State Department of Health) আোমদর 
স্থ্ার্ী়ে স্বাস্থ্য বিভামগর (Local Health Department, LHD) অ্ংশীদারমদর কামজর প্রশংসা কমরমে 
র্মভি কমরার্াভাইরামসর (COVID-19) সাম্প্রদাব়েক সংক্রের্ িাঁধমে এিং প্রবেমরাধ করার জর্য 
আোমদর প্রমচষ্টামক সেথনর্ করার জর্য। বিপাটন মেি এোডাও কৃেজ্ঞ এিং ভবিষ্যমে জর্স্বসাথয 
সুরবক্ষে করার জর্য আপর্ার অ্বিকারিদ্ধোর উপর বর্ভন র কমর।  
  
যখর্ আেরা একটি অ্ভূেপূিন বিশ্বিযাপী েহাোরীর সে়ে ইর্ফু্লম়েঞ্জা মেৌসুমে প্রমিশ করবে, গভর্নর 
কুওমো আোর বিভাগমক বর্মদনশ বদম়েমের্ যামে স্থ্ার্ী়ে সম্প্রদাম়ের মেৌসুেী ইর্ফু্লম়েঞ্জা এিং COVID-
19 উভম়ের জর্য পযনাপ্ত পরীক্ষা ক্ষেো থামক ো বর্বিে করার জর্য যামে আেরা বর্বিে করমে 
পাবর ময সীবেে পরীক্ষা করার, িযামির এিং বচবকৎসার সংস্থ্ামর্র সি মচম়ে কাযনকরভামি িযিহার 
করা হ়ে।  
  
ফু্ল এিং COVID-19 উভ়ে পরীক্ষার পযনাপ্ত প্রাপযো, প্রমিশাবধকার এিং েথয সরিরাহ করার জর্য 
আপর্ার LHD বক পবরকল্পর্া তেবর কমরমে মস সম্পমকন  আবে বিশদ েমথযর অ্র্ুমরাধ করবে। 
আপর্ার উত্তর সকি বর্উ ই়েকন িাসীমদর রক্ষা করার জর্য একটি পযনাপ্ত পরীক্ষা িযিস্থ্া গমড 
মোিার জর্য রামজযর চিোর্ প্রমচষ্টামক অ্িগে থাকমে সাহাযয করমি।  
     
যবদ মকার্ সেসযা িা প্রবেিন্ধকো থামক যা আপর্ার LHD আমগ মথমক িঝুমে পামরর্ ময আপর্ার 
কাউবির েমধয পযনাপ্ত পরীক্ষা ক্ষেো িজা়ে রাখা আমরা কঠির্ করমি, োহমি মসগুবি বর্বদনষ্টভামি 
র্বথভুক্ত করুর্, এিং আোর দি আপর্ার সামথ কাজ করমি মসগুবি সোধার্ করার জর্য।  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LHD.August_19.2020.pdf


 

 

  
পবরমশমষ্, পযনাপ্ত পরীক্ষা ক্ষেো োডাও, একটি শবক্তশািী ইর্ফু্লম়েঞ্জা টিকার পবরকল্পর্া উন্ন়ের্ এিং 
িাস্তিা়ের্ বর্বিে করমে সাহাযয করমি ময আেরা এই েহাোরীর চিোর্ চযামিঞ্জগুবির প্রবে 
দক্ষোর সামথ সাডা বদমে পাবর, োই দ়ো কমর আপর্ার LHD আপর্ার সম্প্রদাম়ে টিকাকরমর্র হার 
িাডামর্ার জর্য সবুর্বদনষ্ট পদমক্ষপ গ্রহর্ করমে ো সম্পমকন  েথযও প্রদার্ করুর্।  
  
26 আগে, িধুিার, বিমকি 3-টার েমধয prevention@health.ny.gov -মে ময মকার্ প্রেযাবশে 
প্রবেিন্ধকো সহ ফু্ল এিং COVID-19 পরীক্ষার পবরকল্পর্া এিং ফু্ল টিকাকরমর্র পবরকল্পর্া সম্পমকন  
এই েথয মশ়োর করুর্।  
  
আপবর্ যা কমরর্ োর জর্য আপর্ামক ধর্যিাদ এিং আবে এই বিশ্বিযাপী েহাোরীর মোকামিিা়ে 
আোমদর অ্িযাহে অ্ংশীদাবরমের জর্য আগ্রহী।  
  
বির্ীে,  
হাও়োিন  এ. জকুার. M.D. J.D. স্বাস্থ্য কবেশর্ার  
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